
KAPITEL III 

RUBINSTEINS UDGANGSPUNKT I EN "DIALEKTISK DETERMINISMEn 

Den fØrste opgave for en materialistisk psykologi er at "væ

sensbestemme" det psykiske, forklare, hvad det er for en 

særlig egenskab ved materien, det psykiske udgør, og at fin

de 

det psykiskes plads i den almene sammenhæng i den materielle 
verdens fænomener. l ) 

Således formulerer den sovjetiske filosof og psykolog S.L. 

Rubinstein (1889-1960) det overordnede program for sit fi

losofiske hovedværk: lIVæren og bevidsthed". 

Rubinsteins udgangspunkt er den dialektiske materialisme i 

den udformning, som den har fået med Marx, Engels og Lenin. 

I "Materialisme og Empiriokriticisme,,2) havde Lenin forkla

ret de almene materialistiske principper således, at han 

fortolkede den egenskab ved den uudtømmelige materie at ud

vise nye egenskaber i nye forbindelser som, at enhver del af 

materien genspejlede de dele af materien, som den vekselvir

kede med, altså som et alment "genspejlingsprincip" i natu

ren. 

1) 

2) 

S.L. Rubinstein: Væren og bevidsthed. København: Gyldendal, 
1976, s. 9 (russisk udgave, 1957). 

V.I. Lenin: Materialisme og empiriokriticisme. København: 
Forlaget Tiden, 1970 (russisk udgave, 1909). 
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Lenin tilsluttede sig med Diderots ord 

Ilden simple antagelse, som forklarer alt, nemlig at evnen til 
at sanse er en almen egenskab ved materien eller et produkt 
af dens organisationII, (.21:' dt. s. 22). 

Lenin påstod således! at 

"i fundamentet for selve'materiens bygning" kan man kun for
mode eksistensen af 8n evne, der er analog med sansningen 
(EP..- cit. s. 30. min korri.gerede oversættelse), 

og at det vil være 

logisk at antage, at hele materien besidder en egenskab, som 
i sit væsen er beslægtet med sansningen, genspejlingen feller 
"genspejlingsegenskabenH

] (op. dt. s. 72, min korrigerede o-
versættelse). -- ---

Lenin hævdede videre, at menneskets psykiske genspejling må 

ses som et særtilfælde og et produkt af denne almene gen

spejlingsegenskab, at den er afledt og determineret af den 

materielle vekselvirkning mellem menneske og omverden, og at 

den er den højeste form for genspejling karakteriseret ved 

at være en subjektiv, ideel genspejling af den objektive, 

materielle og uafhængigt eksisterende realitet, en genspej

ling, for hvilken ingen del eller side af materien er prin

cipielt utilgængelig, og som bevæger sig mod større og stør

re sandhed eller overensstemmelse med denne objektive reali

tet. 

Dette er også Rubinsteins erklærede udgangspunkt. Og i rela

tion til spørgsmålet om etableringen af en materialistisk 

psykologi ser han helt korrekt hovedmodsætningen mellem sit 

eget udgangspunkt og den traditionelle borgerlige psykologi 

i denne sidstes mekanistiske determinationsforståelse, altså 

netop i mekanicismen, som vi har beskæftiget os med i forri

ge kapitel. 

Heroverfor fremhæver han så sin egen dialektiske determinis

me, som han begrunder i sit almene dialektisk materialisti

ske Udgangspunkt, og som har karakter af en fortolkning af 

det almene genspejlingsprincip. 
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Som vi skal se, er Rubinsteins fortolkning imidlertid ukor

rekt og er i sin kerne en reproduktion af den mekaniske de

terminisme. 

Dette hænger snævert sammen med Rubinsteins utilstrækkelige 

bestemmelse af det særegne ved menneskets vekselvirkning med 

omverdenen. 

IfØlge Marx
3

) er det netop det særegne ved denne vekselvirk

ning som en praktisk-sanselig virksomhed, hvoraf den subjek

tive genspejlings særlige ideelle og sande karakter er af

ledt. 

Hos RUbinstein bliver det omvendt disse afledte resultater 

af menneskets særlige vekselvirkning med omverdenen, hvoraf 

det særlige ved vekselvirkningen nu skal afledes og forbin

des med en mekanisk forståelse af vekselvirkningens almene 

natur. 4 ) 

Denne forbindelse kan kun etableres ved et tilbagefald til 

apriorismen , og vi ser da til sidst, hvorledes Rubinstein 

mod sin vilje og sit vidende havner i en aprioristisk posi

tion. 

Men lad os nu ikke foregribe konklusionen, og lad os først 

se på Rubinsteins redegØrelse for sit dialektiske determi

nismeprincip! 

3) 

4) 

Jir. f.eks. Marx: Teser om Feuerbach. I: Marx & Engels: Ud
valgte skrifter II. København: Forlaget Tiden, 1971, s. 401-
3. Marx: Økonomi og Filosofi. København: Gyldendal, 1956, s. 
91-93; Marx/Engels: Werke l. s. 5-7. 

Hele den marxistiske antropologi erstattes derved med et par 
filosofiske eller erkendelsesteoretiske kategorier. 
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Rubinstein tildeler dette dialektiske determinismeprincip 

den mest centrale rolle som udgangspunkt for den psykologi

ske videnskab: 

Anvendelsen af det deterministiske princip i dialektisk
materialistisk forstand på hjernens psykiske virksomhed er 
således det fælles udgangspunkt både for refleksteorien, som 
læren om den psykiske virksomheds naturlige oprindelse, og 
for genspejlingsteorien, der bestemmer erkendelsesforholdet 
til den objektive virkelighed. (Væren og bevidsthed, s. 16). 

Den dialektiske determinisme er et princip for fænomenernes 

almene vekselvirkning og genspejling: 

Alle fænomener i verden er indbyrdes sammenhængende. Enhver 
virkning er en vekselvirkning, enhver ændring af et fænomen 
genspejles på alle andre og er selvet svar på en ændring af 
andre fænomener, der. påvirker det første. Enhver ydre påvirk
ning påvirkes selv af de indre egenskaber i det legeme eller 
fænomen, som udsættes for den ydre påvirkning. I denne for
stand er enhver vekselvirkning en. genspejling af nogle fæno
mener gennem andre. (loc. cit.). 

Rubinstein opsummerer selv den dialektiske materialismes de

terminismeprincip med formuleringen: 

Ydre årsager virker gennem indre betingelser (op. cit. 
s. 15, 42). 

Det er dog vigtigt at fastholde, at bag denne besnærende 

korte formulering skjuler der sig to modsatrettede påstande. 

Nemlig for det fØrste, at 

Ydre påvirkninger er betingende for fænomenernes indre natur 
og bliver på en måde opbevaret i denne. Alle de genstande, 
der påvirker et fænomen, "repræsenterestl, genspejles i fæno
menet netop ved påvirkningerne på dette. Ethvert fænomen er i 
en vis forstand "universets spejl og ekko" (5.:.P.' dt. s. 16). 

Virkningen indeholder så at sige årsagen i sig og muliggØr 

en reproduktion af årsagen. Men for det andet er 

Resultatet af en eller anden påvirkning af et fænomen 
samtidig betinget af dettes indre natur. Fænomenernes indre 
udgør det "prisme", gennem hvilke nogle genstande "brydes", 
genspejles i andre. Cloe. cit.). 

Virkningen er altså ikke identisk med årsagen, men er også 

betinget af det påvirkedes "indre betingelser". Hvor den 

første påstand udtrykker en lighed mellem årsag og virkning, 
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udtrykker den anden en ulighed. Samtidig optræder "fænome

nernes indre" i første påstand som betinget af de ydre på

virkninger, og i den anden påstand som en betingelse for 

disses virkning. Det er klart, at hvis man vælger sig et ek

sempel til illustration af de to almene påstande, hvor den 

ydre påvirkning er den samme i begge tilfælde, og hvor fæno

menets indre er det samme, så vil man stå over for en uløse

lig modsigelse. Hen spørgsmålet er, om der også er en ulØse

lig modsigelse mellem de to påstande som almene påstande. 

Det er også klart, at hvis de indre tilstande, der tænkes på 

i den fØrste almene påstand, er en helt anden mængde eller 

er af en helt anden natur end dem, der tænkes på i den sid

ste, så ville der ikke være nogen modsigelse. Da ville alle 

fænomener have en type indre natur, der var helt uafhængig 

af ydre påvirkninger, f.eks. en indre struktur, og en anden 

type indre natur, som afhang af de ydre påvirkninger, altså 

mere foranderlige tilstande el.lign. En sådan udlægning af 

Rubinsteins standpunkt kan være fristende, når man kan læse, 

at de 

indre betingelser, der fremtræder som grundlaget for det giv
ne fænomens (legemes osv) rtreaktioner" på ydre påvirkninger, 
dets forandringer under vekselvirkningen med andre fænomener, 
udgør netop fænomenets videnskabeligt udtrykte "væsen". "Væ
sen" er det indre grundlag, gennem hvilket alle ydre påvirk
ninger af fænomenets brydes, og som lovmæssigt betinger på
virkningernes effekt. (op. dt. s. 122). 

Hvis vi her opfatter "væsenet H som en del af fænomenerne, 

der ikke selv kan forandres gennem vekselvirkning, så nærmer 

vi os en metafysisk forståelse af fænomenernes væsen som e

vigt uforanderligt og af lovmæssighederne som principper, 

der gælder forud for den konkrete materie, og som ikke er 

betinget af materien selv i sin foranderlighed, altså en 

slags "essentialisme". 

Det ser dog snarere ud til, at "væsenet" for Rubinstein er 

en relativ bestemmelse, en betegnelse for den del af et fæ

nomens "indre", der i forhold til en given vekselvirkning 
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selv er relativt uforandret og derfor virker betingende på 

fænomenets reaktioner i vekselvirkningsprocessen, men som 

alligevel kan være et resultat af andre, evt~ tidligere, 

vekselvirkninger. Denne opfattelse støttes af følgende pas

sage: 

Refleksteorien for hjernevirksomheden, der bygger på den dia
lektiske materialismes metodologiske grundlag, er et konkret 
udtryk for den almene tese, der udtrykker, at enhver virkning 
er en vekselvirkning, at enhver påvirkning også afhænger af 
det, som påvirkes, og at alle ydre årsager og alle ydre be
tingelser virker gennem indre betingelser. Dette er den ægte 
opfattelse af refleks teoriens determinisme. 

Hjernens virksomhed, og herunder også dens psykiske virksom
hed, skyldes i sidste instans ydre påvirkninger. Afhængighe
den mellem en ydre "stimulus" og en reaktion er imidlertid 
ikke af simpel mekanisk art. Reaktionens afhængighed af en 
ydre påvirkning formidles af de indre betingelser. (Selve 
disse indre betingelser dannes som resultat af ydre påvirk
ninger. Determinismen i dialektisk forstand optræder således 
samtidig som historisme: den hævder, at enhver momentan på
virknings effekt afhænger af de påvirkninger, organismen har 
været udsat for fØr, at hele historien for det givne individ 
og for den art, som dette tilhØrer) (op. cit. s. 164). 

Det sidste lægger op til en forståelse af det tlindre" som en 

uendelig række af bagved hinanden liggende "væsener tl
, som 

samtidig udgør Rubinsteins forståelse af materiens "uudtøm

melighed u
• 

Dette kunne efter sit pålydende være en overskridelse af me

kanicismens lukkede og evige kategorisystem. Men som Rubin

stein udnytter sin erklærede dialektiske determinisme, er 

det de facto de elementer i den, som falder sammen med meka

nicismen, der får betydning for hans teori. 

Det hjælper ikke, at fænomenernes "indre" forstås som betin

get, uendeligt og uudtømmeligt, hvis selve den vekselvirk

ning, der forbinder fænomenerne, forstås mekanisk. 

L.ad os først se på Rubinsteins basale påstand om veksel virk

ning, nemlig at "ydre årsager virker gennem indre betingel

ser", og de hermed forbundne påstande om, at enhver virkning 
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er en vekselvirkning, og at alle fænomener indgår i en uni

versel vekselvirkning. 

Der er umiddelbart intet i disse påstande, som overskrider 

en mekanisk naturforståelse. vi kan illustrere dette ved at 

påvise, hvorledes alle påstandene finder fuld anvendelse al

lerede i absoluteringen af den klassiske, newton ske mekani

ske fysik, med dens forståelse af partikler og legemer og 

disses vekselvirkninger som fuldt analyserbare i et endeligt 

sæt parametre. 

F.eks. er den acceleration (virkning), som en given kraft 

(ydre årsag) fremkalder i et legeme, afhængig af legemets 

masse (indre betingelse). 

Loven om aktion og reaktion påstår direkte, at enhver virk

ning er en vekselvirkning. 

Og loven om den uendelige udbredelse af partiklernes kraft

felter (f.eks. tyngde) er samtidig en påstand om alle lege

mers og partiklers universelle vekselvirkning. 

Alle Rubinsteins principielle påstande om vekselvirkning er 

fuldt forenelige med en forståelse af fænomenernes forbin

delse som udtømt i et sæt ydre årsager og et sæt indre be

tingelser, hvis produkt er forbindelsens virkning. 

FØrst i det øjeblik, forholdet mellem forbindelse og fænomen 

er "vendt om", kan vi nærme os en overskridelse af mekani

cismen. 

Det er denne "omvending", der ligger i påstanden om, at fæ

nomenerne ytrer nye egenskaber i nye forbindelser. 

Rubinstein foretager tilsyneladende selv denne omvending, 

idet han ganske rigtigt siger: 
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Psykiske fænomener er som alle andre fænomener forbundne med 
alle livsfænomener~ med alle sider og egenskaber ved den ma
terielle verden. De fremtræder med forskell ig kval itet i 
forskellige forbindelser: f.eks. som reflektorisk. hØjere 
nervevirksomhed, som det ideale i modsætning til det materi
elle eller som det subjektive i modsætning til det objektive. 
Skal det psykiskes natur afdækkes alsidigt og rigtigt, må man 
ikke tage udgangspunkt i en abstrakt, almen opfattelse af det 
psykiske, der fra starten ensidigt fikserer det psykiske i 
den egenskab, i hvilken det fremtræder i et af de forhold, 
hvori det indgår (f.eks. som det ideale over for det materi
elle eller som det subjektive over for det objektive). Man må 
foretage et konkret studium af de psykiske fænomener i alle 
de væsentlige forbindelser, de indgår i (direkte eller for
midlet), udrede deres forskellige karakteristika og sammen
stille disse karakteristika i overensstemmelse med den objek
tive logik i de forbindelser og forhold, i hvilke hvert af 
dem indgår. Dette er udgangspunktet for en ægte videnskabelig 
undersøgelse, det eneste udgangspunkt, der gør det muligt at 
overvinde forskellige vilkårligt ensidige "synspunkter". 
(op. cit. s. 10). . 

Imidlertid følger han ikke det her fremlagte program for "et 

konkret studium af de psykiske fænomener i alle de væsentli

ge forbindelser, de indgår i", idet han de facto ikke tager 

udgangspunkt i selve forbindelserne mellem menneske og om

verden, den konkrete vekselvirkning, men derimod på forhånd 

udleder forbindelsen gennem bestemmelse af de træk ved det 

psykiske, der skal fremtræde i den, nemlig det psykiske som 

subjektivt, ideelt, sandt genspejlende og som reflektorisk 

hjernevirksomhed. 

Rubinstein bestemmer ganske vist ikke det psykiske "ensi

digt" i "et af de forhold, hvori det indgår", men altså sna

rere ntre-fire-sidigt", hvilket dog ikke er nok til at over

vinde en "abstrakt almen opfattelse af det psykiske". 

Selve den basale sanselige vekselvirkning mellem menneske og 

omverden forstår Rubinstein mekanisk, receptorisk og ikke 

som et moment ved menneskets sanseligt-praktiske virksomhed. 

Den aktive side ved denne vekselvirkning, hvorved mennesket 

aktivt forbinder sig med konkrete genstande, der determine

nerer virksomheden, negligeres på bekostning af den passive, 

receptoriske side af vekselvirkningen. 
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Når Rubinstein derfor karakteriserer menneskets særlige re

lation til omverdenen med erkendelsesteoretiske kategorier, 

foretager han dermed netop en principiel erkendelsesteore

tisk klassifikation af relationen, men præsterer ikke en 

forståelse af de praktisk virksomme principper i menneskets 

faktiske erkendelsesvirksomhed, hvilket ville være det nØd

vendige for en videnskabelig psykologi,S) 

5) Erkendelsesteori som en del af filosofien omhandler de mest 
almene spørgsmål og påstande angående den menneskelige erken
delse og dens muligheder, f.eks. spørgsmål om, hvad der skal 
forstås ved erfaring, viden og sandhed. 

Erkendelsesteori må forstås som en generalisation af den ind
sigt og de spørgsmål vedrØrende den menneskelige erkendelse, 
som opstår i det praktiske liv og i de forskellige videnska
ber. 

Erkendelsesteori er altså ikke udelukkende knyttet til psyko
logien blandt enkeltvidenskaberne. Men der må bestå en over
ensstennnelse, en korrespondens, mellem erkendelsesteoretiske 
og psykologiske påstande om den menneskelige erkendelse, li
gesom der naturligvis må være korrespondens mellem de erken
delsesteoretiske påstande og alle andre videnskabers påstande 
- og mellem disse indbyrdes, for så vidt alle påstandene re
fererer til den samme materielle virkelighed. 

Det er derfor fuldt legitimt, at Rubinstein bruger erkendel
sesteoretiske ræsonnementer i sin kritik af psykologiske på
stande og opfattelser, der strider imod velunderbyggede er
kendelsesteoretiske indsigter. Den samme metode er i øvrigt i 
vid udstrækning anvendt i nærværende arbejde. Dertil kommer, 
at for s.ll vidt erkendelsesteori ikke opfattes som en aprio
risk videnskabelig disciplin, men netop som en generalisation 
af enkeltvidenskabernes - herunder psykologiens - indsigter 
og spørgsmål, kan der ikke bestå en skarp og uforanderlig 
grænse mellem psykologien og erkendelsesteorien. 

Erkendelsesteoretiske diskussioner og begreber er altså ikke 
blot berettigede, men også nØdvendige i en psykologisk under
søgelse af den menneskelige erkendelse. 

Men ved netop at være generalisationer, der intenderer en ab
straktion fra enkeltvidenskabernes særlige problemer, er det 
lige så klart, at de erkendelsesteoretiske diskussioner ikke 
er tilstrækkelige til besvarelsen af et spørgsmål, der er 
specifikt for enkeltvidenskaben psykologi, hvor alment det så 
i øvrigt er. 

forts. 
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RUBINSTEINS BESTEMMELSE AF DEN SÆRLIGE MENNESKELIGE PSYKE 

Rubinstein stiller sig spørgsmålet om, hvad der er det sær

lige ved menneskets forbindelse til omverdenen, som den yt

rer sig i den psykiske genspejling: 

De psykiske fænomener opstår på det punkt i hjernerefleks
virksomheden (under differentiation af stimuli), hvor sanse
fornemmelserne fremkommer, og hvor den heri genspejlede sti
mulus fremtræder som objekt. Netop her findes "springet", 
overgangen til de psykiske fænomener. Og netop derfor bestem
mer det gnoseologiske forhold til objektet den grundlæggende 
"ontologiske!! karakteristik af det psykiske. (Væren og be
vidsthed, s. 12). 

Denne særligt menneskelige "gnoseologiske" (erkendelsesmæs

sige) relation er ikke blot kendetegnet ved, at den "gen

spejlede stimulus fremtræder som objekt". Der er ikke hos 

Rubinstein tale om en selvstændig forbindelser en "direkte 

skue n" eller lignende, som vi mØder i den objektivt ideali

stiske realisme. Tværtimod kan den gnoseologiske forbindelse 

kun realiseres af den refleksologiske forbindelse, som igen 

kun kan realiseres som formidlende den gnoseologiske forbin

delse. 

Den psykiske virksomhed er en funktion af hjernen og en gen
spejling af den ydre verden, fordi selve hjernevirksomheden 
er en refleksvirksomhed, betinget af den ydre verdens påvirk
ning. Hjernens psykiske virksomhed kan kun være en genspej
ling af verden, for så vidt som den har reflektorisk karak
ter, og for så vidt som de psykiske fænomener i selve deres 
opståen bestemmes gennem påvirkning fra de ting, som de er en 
genspejling af. (op. s. l1). 

På den anden side er den gnoseologiske og den refleksologi

ske forbindelse ikke identiske. 

Note 5) fortsat 

Erkendelsesteorien kan give en almen, kategorial bestemmelse 
af det erkendende menneskelige subjekt og dets forbindelse 
til erkendelsens genstand. Men en bestemmelse af forbindel
sens og subjektets konkrete og specifikke karakter, som ud
gangspunkt for en positiv og kvantitativ C'genetisk") under
søgelse af forbindelsens og subjektets indre og ydre betin
gelser, det er et projekt, der ikke kan gennemføres på erken
delsesteoriens abstraktionsniveau. 
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Den refleks teoretiske opfattelse af den psykiske virksomhed 
bestemmer de psykiske fænomeners naturlige opståen - det er
kendelsesteoretiske forhold til den objektive virkelighed be
stemmer deres "væsen". (.2.E.' cit. s. '12, mine understregnin
ger). 

Selve den gnoseologiske forbindelses karakter er indholdet 

i, hvad Rubinstein kalder "genspejlingsteorien tl i betydnin

gen en teori for den menneskelige erkendelses væsen. Om den

ne genspejlingsteori siger Rubinstein: 

Det, der fornemmes og iagttages, er ikke fornemmelser og i
agttagelser •..• men ting og fænomener i den materielle ver
den. (ER' dt. s. 14). 

Erkendelsens objekt er altså ikke fornemmelserne og iagtta

gelserne, men objekterne i den ydre verden. Fornemmelserne 

og iagttagelserne er ikke identiske med objekterne, genstan

dene selv, men er 

billeder af genstanden (loc. ). 

hvilket vil sige, at de er afhængige af, afledte af genstan

den, men ikke selv er genstande, ikke har nogen selvstændig 

eksistens. 

Erkendelsen retter sig altså ikke mod sansningerne, men ret

ter sig igennem sansningen mod selve verden. Det, vi ser, 

det, vi ved noget om, er ikke sansninger, men selve verden. 

Men samtidig er vores viden ikke identisk med verden. Den er 

afledt af den, er en afbildning. 

Vi får altså her at vide, at fornemmelserne og sansningerne 

ikke er identiske med omverdenens objekter, således som det 

blev hævdet af empirister eller subjektive idealister, men 

er genspejling, billeder af objekterne. Hjerneprocesserne er 

heller ikke identiske med omverdenens objekter, men genspej

ler dem. 

Både sansningerne, fornemmelserne, hjernevirksomheden, det 

psykiske har sin årsag i omverdenen, men er ikke selv iden-
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tisk med årsagen. Men i selve årsagsforbindelsen ligger dog, 

at det psykiske heller ikke har andre kilder end den ydre 

omverden. Rubinstein anvender her sit generelle metodiske 

princip, at ydre årsager virker gennem indre betingelser, 

der igen har ydre årsager, der virker gennem indre betingel-

ser osv. 

I denne forstand er det ikke svært at forstå, hvad der menes 

med, at det psykiske m.v. er en genspejling, et billede, en 

afbildning osv. Men samtidig er det jo en karakteristik, der 

kan anvendes på enhver virkning overhovedet, således at vi 

ikke er kommet meget længere, hvad angår spørgsmålet om, 

hvad der er det særlige ved det psykiske, hvad der adskiller 

det psykiskes gnoseologiske relation til verden som en vek

selvirkning fra hjernens refleksologiske virksomhed osv. 

Måske kan vi hente hjælp fra følgende formulering hos Rubin

stein: 

Det almene princip om fænomenernes indbyrdes afhængighed rea
liseres i forskelligartede former, svarende til de veksel vir
kende fænomeners mangeartede natur. I den forskellige karak
ter af lovmæssighederne i hvert fænomenområde udtrykkes de 
specifikke forskelle i den til de givne fænomener hØrende 
genspejling. Fra trin til trin ændres forholdene mellem de 
ydre påvirkninger og de indre betingelser, gennem hvilke de 
førstnævnte genspejles. Jo "hØjere" vi hæver os - fra den u
organiske natur til den organiske, fra de levende organismer 
til mennesket - jo mere kompliceret bliver fænomenernes indre 
natur, og jo større bliver de indre betingelsers betydning i 
forhold til de ydre. 

I den ikke-levende natur fremtræder genspejlingen som en ydre 
svarreaktion (fysisk, kemisk) fra det legeme, der udsættes 
for en påvirkning. I den uorganiske natur falder de ydre 
svarreaktioner sammen med de indre tilstandsændringer i det 
legeme, der underkastes ydre påvirkninger. (op. s. 18). 

Vi får her at vide, at genspejlingsprincippet kan optræde i 

forskellige former på forskellige trin i udviklingen fra u

organisk ma-terie til menneske. 

Således skulle det åbenbart slet ikke gøre sig gældende i 

sin almene form, når det drejede sig om den uorganiske mate--
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rie. Dette er naturligvis det samme som at benægte, at prin

cippet er alment og kan begrunde et alment metodisk princip. 

Enten slår Rubinstein sig altså her for munden, eller også 

må der nu menes "genspejling" i en tredje betydning, foruden 

de to vi i forvejen har at holde rede på, nemlig: 

1) i den almene betydning af Itgenspejlingsegenskaben" ens

betydende med den dialektiske determinisme og 

2) i den specielle betydning "genspejlingsteorien" henvi

sende til den gnoseologiske relations natur. 

Den sammenhæng, som ovenstående citat er hentet fra, viser 

dog, at Rubinstein netop her bruger Itgenspejling" i en spe

cialbetydning, nemlig om den særlige Uselvstændige" reak

tion, som de levende organismer udviser over for ydre på

virkninger, i kraft af de levende organismers stadigt mere 

kom~licerede, dvs. differentierede og integrerede, indre 

funktioner. Det er klart, at vi her har at gøre med et væ

sentligt træk ved det psykiske, nemlig dets høje grad af 

selvstændighed og dets funktionelle kompleksitet. Og samti

dig et træk, som i særlig høj grad karakteriserer den bevid

ste menneskelige erkendelse. 

Men det er også klart, at et sådant træk, karakteriseret ved 

sin grad, ikke kan være det særkende ved den gnoseologiske 

forbindelse, der tænkes på, når Rubinstein som citeret i 

dette afsnits begyndelse bl.a. siger 

Netop her findes "springet", overgangen til de psykiske fæno
mener. (op. dt. s. 12). 

Samtidig er det en ensidig karakteristik af erkendelsen kun 

at fremhæve dens højere grad af ikke-identitet med sin ydre 

årsag, al den stund den menneskelige erkendelse netop er ka

rakteriseret ved større overensstemmelse med eller større 

"adækvans" med sit objekt end nogen anden form for lIgenspej

ling". 
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Den gnoseologiske relations særkende, og dermed det psyki

skes, er stadig kun bestemt ontologisk ved en anden del af 

ovennævnte citat, nemlig 

De psykiske fænomener opstår på det punkt i hjernerefleks
virksomheden .•• hvor sansefornemmelserne fremkommer, og hvor 
den heri genspejlede stimulus fremtræder som objekt (loc. 
eit., min understregning). ---

Men hvad vil det sige, at den genspejlede stimulus tlfremtræ

der som objekt"? Det er umuligt at redegøre herfor uden at 

henvise til den særlige relation, hvori objektet står til 

subjektet, og som gør, at det ikke blot er noget eksisteren

de, værende, en ting, men netop et "objekt for" et subjekt. 

Men er et væsentligt træk ved denne relation ikke netop, at 

den er "gnoseologisk", erkendelsesmæssig? Risikerer vi ikke 

at havne i en cirkularitet? Eller i den rene apriorisme? 

Så længe vi holder os til, hvad der indtil nu er sagt om det 

psykiske, får vi ingen hjælp til at bryde den cirkulære be

stemmelse af psykens "ontologiske" særtræk, dens kvalitati

ve, springvise særstilling i forhold til anden genspejling. 

Men hvis vi nu vender os til den specielt menneskelige be

vidste psykiske genspejling, kan vi så ikke finde et sær

træk, der for dennes vedkommende (til forskel fra det alment 

dyrisk psykiske) bestemmer den "ontologisk"? 

ForelØbig har vi kun beskæftiget os med det psykiske i dets 

modsætning til erkendelsens objekt, som det subjektive i 

modsætning til det objektive. Men samtidig må psyken som al

lerede nævnt også bestemmes som det ideale i modsætning til 

det materiale. Herom siger Rubinstein: 

I det erkendelsesteoretiske forhold til den objektive virke
lighed fremtræder de psykiske fænomener som dennes billede. 
Netop i denne s arrnnenhæng , i forholdet mellem billedet og gen
standen, mellem ideen og tingen, karakteriseres de psykiske 
fænomener som ideale. (2E' cit. s. 42). 

Og for at præcisere, hvad "det ideale" betyder, hedder det: 
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Ideens eller billedets idealitet ytrer sig fØrst og fremmest, 
efterhånden som de objektiverer sig i ordet og indgår i sy
stemet af den samfundsskabte viden, som for individet er en 
slags given "objektiv realitet" (op. dt. s. 43). 

Sprog, tegn, ydre genstande og fænomener med en fast og fæl

les betydning, der skiller sig ud fra omverdenens mangfol

dighed af fænomener i takt med menneskets samfundsmæssiggø

reIse gennem det fælles arbejde, er altså det, der muliggØr, 

at tanken får en ny selvstændig og objektiv kvalitet, bliver 

ide. 

I den specifikke betydning som samfundsmæssig, historisk pro
ces er menneskets erkendelse forbundet med sprogets opståen. 
Kun sproget gør det muligt at fiksere erkendelsens resultater 
og føre dem videre, overlevere dem. (op. cit. s. 33). 

Med visse forbehold kan forholdet illustreres ved figur l. 

sprog 

omverden 

----------"'I'~ 
o,p 

'{.p~e 

refleksologi~k forbindelse 

objektlsubjekt 
I 
I 

Figur l 

psyke! 
bevidsthed 

ideelt 
----materielt 

hjerne 

Figuren skal illustrere, hvordan begreberne omverden, sprog, 

hjerne og psyke og deres forbindelser karakteriseres ved de 

filosofiske kategoripar materielt/ideelt og Objektivt/sub

jektivt. De nævnte fire begreber viser ikke hen til størrel

ser eller fænomener, der ligger uden for hinanden, ligesom 

kategoriparrene materielt/ideelt og Objektivt/subjektivt ik

ke henviser til hinanden udelukkende kategorier. F.eks. er 

"det materielle" og "det ideelle tl ikke eksklusive kategori

er, hvori man kan todele verden. Også det ideelle er materi

elt, er en egenskab ved det materielle, som imidlertid i sin 

egenskab af billede af det materielle også står i modsætning 

hertil. Det er netop dette, der menes med "billede". 
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sproget er materielt, men adskiller sig fra anden materie 

ved også at have et ideelt indhold. psyken er ligeledes ma

teriel og adskiller sig fra anden materie ved også at være 

ideel. 

Da den psykiske virksomheds produkt, dens resultat, er ideen, 
billedet, er det ideale en indirekte, sekundær egenskab ved 
det psykiske. (~. s. 43). 

Alligevel er det ideelle altså et væsentligt træk ved det 

menneskeligt psykiske i dets gnoseologiske relation. 

Rubinstein undgår i første omgang en apriorisk bestemmelse 

af Ildet ideelle" ved at forankre det i sproget som formidler 

af 

systemet af den samfundsskabte viden, som for individet er en 
slags Hobjektiv realitet1!. (loc. cit.) 

og, kunne man tilfØje, også er en objektiv realitet, for så 

vidt den samfundsskabte viden er en produktivkraft, der har 

omskabt verden og mennesket med. 

Denne viden kan naturligvis ikke defineres som blot noget 

psykisk. I så fald var bestemmelsen også cirkulær. Det væ

sentlige ved denne viden som bestemmelse for det ideelle er, 

at det er en viden, sam er fællesmenneskelig eje, og som er 

objektiveret i ydre tegn, sprog, og redskaber. At den er 

skabt gennem det samfundsmæssige arbejde, og at den er nød

vendig for det. Den samfundsskabte viden er ideel i sin e

genskab af fællesmenneskeligt redskab. 

Først med denne indirekte henvisning til det fællesmenneske

lige (sproget, det samfundsmæssige arbejde m.v.) overvindes 

tilsyneladende apriorismen eller cirkulariteten i Rubin

steins begrebsmæssige bestemmelse af menneskets psyke. 

Men i virkeligheden optræder dette samfundsmæssige arbejde 

m.v. selv blot som et logisk apriori for Rubinsteins ontolo

giske bestemmelse af det psykiske. Det optræder ikke som ak

tivt, virksomt princip i det psykiskes udvikling og dannel-
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se. Det gør stadig blot den refleksologiske vekselvirkning, 

jfr. det tidligere anførte citat: 

Den refleksologiske opfattelse af den psykiske virksomhed be
stemmer de psykiske fænomeners naturlige opståen - det erken
delsesteoretiske forhold til den objektive virkelighed be
stemmer deres "~". (ER.' cit. s. 12, mine understregnin
ger). 

Denne adskillelse forklarer samtidig den ejendommelighed, at 

netop sproget, som Rubinstein appelerer til som logisk be

stemmelse af det menneskeligt psykiske, som det siden skal 

demonstreres, kun optræder som logisk forudsætning for fik

seringen af den samfundsmæssige praksis' almengjorte resul

tater og ikke som et aktivt, virksomt princip, der forkla

rer, hvordan disse resultater opstår og udvikles. 

Det ideelle er et særkende ved den menneskelige psyke. Men i 

de simpleste psykiske ytringer, i den ikke-genstandsmæssige 

sanseerkendelse i sansefornemmelsen er det ideelle ifølge 

Rubinstein først udskilt 

efter en analyse, som resultat af en videnskabelig abstrak
tion (~. dt. s. 66). 

Først 

når sanseindholdet objektiveres i sproget, begynder det ob
jektivt at udskille sig som det ideale. (loc. cit.) 

også i menneskets psyke er der altså et område, der blot er 

karakteriseret alment psykisk og ikke (eller i hvert fald 

først efter en videnskabelig analyse:) specifikt menneske

ligt. 

Dette får Rubinstein til foruden at bruge termen "bevidst

hed H i en almen filosofisk betydning6 ) at anvende termen i 

en mere eksklusiv betydning, der ikke medregner den ikke-

6) Bevidsthed er-bevidstbliven af det udenfor værende objekt, 
som i erkendelsesprocessen transformeres og fremtræder i form 
af fornemmelse. eller tanke. (op. dt. s. 39). 
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genstandsmæssige sanseerkendelse, som ikke er objektiveret i 

sproget. 7) 

Stimuli, der genspejles i fornemmelserne. kan virke som sig
naler, uden at de opfattes bevidst som objekter. 0.0 Fænome
nerne (tingene, processerne), der tjener som stimuli i rela
tion til organismen, til dens organer •••• opfattes bevidst, 
når de optræder som objekter. At en ting eller et fænomen op
fattes som et objekt, hænger sammen med overgangen fra for
nemmelsen, der kun tjener som signal for handlingen eller re
aktionen, til en fornemmelse og iagttagelse som billede af 
genstanden (eller fænomenet). 

Den egentlige bevidsthed (til forskel fra det psykiske i det 
hele taget) begynder med fremkomsten af genstandsbilledet i 
den specielle gnoseologiske betydning af denne term. (op. 
cit. s. 203). --

Dannelsen af bevidstheden som en specifik menneskelig gen
spejlingsform er uløseligt knyttet til sproget. Sproget er en 
nødvendig betingelse for dannelsen af bevidstheden. At gøre 
sig en ting bevidst betyder at genspejle den objektive reali
tet ved hjælp af de socialt udarbejdede. generaliserede be
tydninger, som er objektiveret i sproget. (op. cit. s. 253). 

Samtidig bruges termen "psykisk" så i en- mere inklusiv be

tydning, end når der tidligere er talt om det psykiskes u on-

tologiske karakteristiktI. (2,E. cit. s. l2). 

7) 

Fælles for alle psykiske fænomener er, at de er en genspej
lingsvirksomhed, som realiseres af hjernen. Specifikt for 
menneskets psyke er. at denne genspejling er formidlet soci
alt ... " (op. cit. s. 220). 

I den proces, hvor stimuli påvirker organismer, som er udsty
ret med receptorer ...• og hvor deres svarvirksomhed foregår, 
opstår fornemmelserne. Fornemmelsernes tilsynekomst betyder. 
psyken er opstået. (~. s. 203). 

Bevidstheden udgØr ikke hele menneskets psykiske virksomhed • 
... Som vi har set tidligere o •• begynder bevidstheden - dvs. 
vores bevidstbliven af den objektive realitet der. hvor 
billedet i den egentlige gnoseologiske betydning opstår, alt
så der, hvor det opstår som en da.nnelse, ved hjælp af hvilken 

Når Rubinstein i første del af "Væren og bevidsthed" taler om 
"det psykiske!f, er det underforstået, at det drejer sig om 
det særligt menneskeligt psykiske. Siden bestemmer han dog 
dette særligt menneskeligt psykiske i modsætning til det psy
kiske i almindelighed (fælles for dyr og mennesker) og taler 
nu om den særligt menneskelige "bevidsthed". 
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genstandens objektive indhold fremtræder for subjektet. Det 
område af det psykiske, der ikke indgår i bevidstheden, udgø
res af de psykiske fænomener, der fungerer som signaler, uden 
at de er billeder af bevidstblevne genstande ••.. De bille
der, ved hjælp af hvilke genstande eller fænomener bliver be
vidst for os, har altid en bestemt generalisationsgrad. De er 
objektiveret i ordene, som betegner deres genstande. (~. 
dt. s. 254). 

"Bevidstheden U er altså her synonym med, hvad der hidtil er 

blevet betegnet som det specifikt menneskeligt psykiske og 

adskilles fra det ikke-bevidst psykiske ved de samme to ka

rakteristika, som hidtil er blevet brugt til definition af 

det specifikt menneskeligt psykiske, nemlig ved det særlige 

gnoseologiske subjekt-objekt forhold, altså ved, at genstan

den fremtræder "som objekt"l og ved det subjektive "bille

des" objektivering i ordet, altså dets idealitet. 

Det er et centralt træk ved Rubinsteins definition af be

vidstheden, at disse to bestemmelser altid følges ad. 

Hvis de to bestemmelser var indbyrdes uafhængige, ville der 

kunne afgrænses nogle psykiske fænomener, hvor kun den ene 

bestemmelse var opfyldt, f.eks. den gnoseologiske relation 

til objektet, men uden objektivering i sproget. Sådanne fæ

nomener omtaler Rubinstein imidlertid ikke. De psykiske dan

nelser, der ikke er objektiveret i sproget, karakteriseres 

således ikke ved en gnoseologisk relation til objektet, og 
omvendt. 8) 

8) Vi må antage, at Rubinstein mener, at sådanne psykiske fæno
mener ikke findes. Men i så fald skulle den ene af de to an
givne bestemmelser jo være tilstrækkeligt til afgrænsning af 
det bevidste. Hvis det bevidste er et lovmæssigt bestemt fæ
nomen, skulle den ene af de to bestemmelser, f.eks. den gno
seologiske subjekt-objekt relation, være tilstrækkelig til at 
definere det bevidste, hvorefter det bevidste nu kunne under
søges i sin relation til sproget. Eller omvendt kunne det be
vidste defineres ved at være objektiveret i sproget, hvoref
ter det kunne undersøges i sin relation til objektet. 
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Dette forhold har den forklaring, at Rubinstein de facto 

bruger objektiveringen i sproget som det eneste objektive 

kriterium på tilstedeværelsen af den gnoseologiske relation 

mellem objekt og subjekt. 

Den bevidste genspejling som en særlig menneskelig forbin

delse mellem subjekt og objekt forstås ikke i sin egenart 

som praktisk-sanselig virksomhed, men bliver logisk bestemt 

som den refleksologiske forbindelse "trukket op" på det ide

elle plan, dvs. set under psykologiens synsvinkel (se fig. 1). 

Den logiske bestemmelse af subjekt-objekt forholdet, som 

J<unne have taget udgangspunkt i den praktisk-sanselige virk

somhed og have forbundet sig med det psykiskes faktiske ud

viklingsbetingelser (have forbundet uvæsen" og Hopståen") , 

har ligget uden for Rubinsteins horisont. 

Vi skal omtale denne logiske besterrunelse (den særlige "men

neskelige sans fl
) nøjere i næste kapitel. 

Det er imidlertid først efter en nøjere analyse af Rubin

steins teori, at ovenstående entydige konklusioner fremtræ

der. I mange enkeltstående formuleringer udtrykker Rubin

stein sig på måder, der tilsyneladende dementerer disse kon

klusioner, som han næppe heller ville vedkende sig uden vi

dere. I mange formuleringer viser Rubinstein, at han har 

tænkt videre end de nævnte konklusioner uden dog at kunne 

indbygge disse tanker som en integreret del af teoribygnin

gen. 

Eftervisningen af konklusionerne ville derfor kræve et stør

re tekstkritisk arbejde, som der ikke er plads til her. I 

stedet vil jeg nøjes med at fremdrage dele af Rubinsteins 

teori og formuleringer, der illustrerer mine påstande, nem

lig væsentlige dele af Rubinsteins forståelse af den menne

skelige erkendelse, dvs. sansning, iagttagelse (perception) 

og tænkning. 
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RUBINSTEINS FORSTÅELSE AF SANSNING OG IAGTTAGELSE 

Som materialist står Rubinstein på det standpunkt, at et

hvert fænomen i verden direkte eller formidlet via veksel

virkning med andre fænomener kan gøres til genstand for er

kendelse via vore sanser. Der kan derfor ikke trækkes nogen 

skarp og uforanderlig grænse mellem fænomenernes fremtrædel

se og deres væsen, eller mellem fremtrædelsesformen og Utin

gen i sig selv,,9) , men kun en relativ og foranderlig i over

ensstemmelse med, hvor umiddelbart fænomenerne vekselvirker 

med vore sanser, og hvor langt vor erkendelse er fremskredet 

på et givet tidspunkt i historien. Der kan derfor heller ik

ke trækkes nogen skarp og uforanderlig grænse mellem sans

ning og tænkning som former for erkendelse eller genspejling 

af fænomenerne. 

Det vil også være en fejl at opfatte forholdet mellem sans

ning og tænkning som ulineært", hvor sansningen forløber 

uberØrt af tænkningen, som derefter behandler sansninger som 

Ilet givent faktum tl
• Sansning og tænkning vekselvirker som 

processer og beriger gensidigt hinanden. 

Imidlertid er sansning og tænkning ikke identiske, men har 

hver deres særpræg. 

På det simpleste niveau ytrer sansningen sig som individets 

evne til at skelne egenskaber ved stimuli som f.eks. farve, 

tonehøjde, temperatur. Denne skelnen er resultatet af den 

9) Jfr. Lenins påstand: 

Der er ikke og kan absolut ikke være nogen principiel 
forskel mellem fremtrædelsesformen og tingen i sig selv. 
Forskellen findes ganske enkelt imellem det, der er er
kendt, og det, der endnu ikke er erkendt. (V.I. Lenin: 
Materialisme og empiriokriticisme. København: Forlaget 
Tiden, 1970, s. 81.) 
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umiddelbare vekselvirkning mellem påvirkning og receptor og 

står ikke i en fuldstændigt entydig relation til de ydre 

stimulis egenskaber, for så vidt som tilstandene i recepto

rerne influerer på skelneprocesserne på en måde, som indivi

det kun ufuldstændigt kan udskille igen på selve dette ni

veau (ved gentagelse, eksploration, sammenligning etc.). 

De forskellige receptorer samvirker i komplicerede systemer, 

både receptorerne i det samme sanseorgan og de forskellige 

sanseorganer indbyrdes, syn, hørelse, fØlesans osv. 

Skelneevnen er ikke givet en gang for alle, men udvikler sig 

i overensstemmelse med de krav, der stilles af individets 

praktiske virksomhed. Endvidere kan visse sider ved påvirk

ningerne, som er særligt betydningsfulde for individets 

livsvirksomhed fremhæves i sansningen og andre hæmmes (dif

ferentiation) • 

Påvirkninger, som ikke i sig selv er af livsbetydning for 

individet, men som objektivt er forbundet med påvirkninger, 

der er af livsbetydning, kan fungere som signal for disse, 

kan fremhæves og forbindes med det samme handleberedskab. 

på det niveau, der her er beskrevet, fungerer sansningen som 

en skelneevne over for sådanne kvaliteter i omverdenen, der 

betegnes som fysiske og kemiske, og som er i umiddelbar kon

takt med sanseorganerne. 

De subjektive fornemmelser, der er et resultat af sansnin

gen, er genspejlinger af de objektive kvaliteter og kan ikke 

eksistere, og heller ikke beskrives på anden måde. De ord, 

som vi bruger til betegne vores fornemmelser, er ord, der 

beskriver de objektive kvaliteter, der er deres årsager; 

"rød", "varm", "hård" osv. Der findes ikke et særligt fæno

menologisk sprog til beskrivelse af fornemmelser. 
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Det betyder ikke, at fornemmelsen er identisk med påvirknin

gen. Den er netop dens genspejling. 

Det betyder heller ikke, at der er en entydig overensstem

melse mellem påvirkning og fornemmelse, selvom der er en 

relativ fast sammenhæng mellem påvirkning og fornemmelse, 

eller en relativ stabilitet i skelneevnen. 

Dels kan den samme påvirkning give anledning til forskellige 

fornemmelser, dels er påvirkningen som et konkret fænomen u

endelig i sine egenskaber og 

kan ikke udtømmes af noget kompleks af egenskaber, som er gi
vet for subjektet. (Væren og bevidsthed, s. 81). 

Sanse fornemmelserne som udtryk for individets evne til at 

skelne kvaliteter ved påvirkninger er imidlertid endnu ikke 

en manifestation af en sådan erkendelsesmæssig, gnoseolo

gisk, forbindelse mellem subjekt og objekt, som var 

den grundlæggende "ontologisketl karakteristik af det psyki
ske. (.22.' dt. s. 12). 

Først med den genstandsmæssige iagttagelse træder subjektet 

i et sådant forhold til objektet: 

Overgangen fra fornemmelse til iagttagelse finder sted. når 
sanseindtrykkene eller fornemmelserne begynder at fungere ik
ke som signaler, men også som billede af genstanden. Ved et 
billede i den egentlige, erkendelsesteoretiske betydning må 
man ikke forstå et vilkårligt sanseindtryk, men kun et sanse
indtryk, i hvilket fænomenerne, deres egenskaber (form, stør
relse) og relationer fremtræder for os som erkendelsens gen
stande eller objekter . ... 

Overgangen fra fornemmelse til iagttagelse er en overgang fra 
en analyse, der især omfatter differentiation af stimuli til 
en analyse (og syntese) af de i fornemmelsen genspejlede san
selige egenskaber ved objekterne. (~. cit. s. 71). 

I denne sammenhæng betyder "objekt" ikke blot tfobjekt for et 

subjekt", men også - og som det væsentlige - en materiel 

genstand. 

Genstandens rumlige udhævelse og dens egenskabers sammenhæng, 
der bevirker, at den fremtræder som et samlet hele, er iagt
tagelsens vigtigste særpræg. (op. dt. s. 72). 
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Oplevelsen af en genstand som en materiel ting er knyttet 

sammen med visse egenskaber ved den: 

Egenskaber som modstandskraft~ kompakthed, uigennemtrængelig
hed m.v. 0.0 udgør kernen i iagttagelsen af genstanden som en 
materiel ting. (.92..' cit. s. 73). 

Når fornemmelserne således forbindes med et objekt, knyttes 

de til hinanden på en fastere måde, end når de blot forbin

des med signalforbindelser. 

Deres forbindelse genspejler den stabile forbindelse, hvori 

en genstands egenskaber står til hinanden. 

At der således er føjet en ny kvalitet til den sanselige er

kendelse, er åbenbart. Men hvorledes den berettiger en fun

damental karakteristik af erkendelsen, er næppe helt åben

bart, før vi yderligere uddyber objektbegrebet. 

Objektet er ikke blot en kvalitativt ny sammenfatning af 

fornemmelserne (en I1 ges talt U
), men et ydre objekt, lokali

seret uden for subjektet og som en del af en realitet uden 

for subjektet og eksisterende uafhængigt af dette. Fornem

melserne henføres til objektet som egenskaber ved det. 

Lokalisation af billeder (visuelle, auditive osv.) er egent
lig et problem om lokalisation af de i billederne genspejlede 
genstande og fænomener. '" Hed denne tese rettes et afgøren
de slag mod idealismen i iagttagelsesteorien (op. cit. 77-
78). - -

Med denne lokalisationstese afvises ifØlge Rubinstein den 

subjektive idealismes fornægtelse af de genspejlede kvalite

ters rumslige eksistens og dermed dens identifikation af 

subjekt og objekt i erkendelsen, som jo i virkeligheden var 

en benægtelse af erkendelsen. Først med en skelnen mellem 

objekt og subjekt kan et erkendelsesforhold defineres. 

Dette er en gentagelse af den materialistiske definition af 

erkendelsen, som en subjektiv genspejling af den uafhængigt 

eksisterende objektive realitet. 
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Spørgsmålet er imidlertid, om de træk, der ifØlge Rubinstein 

karakteriserer genstandsiagttagelsen eller perceptionen til 

forskel fra den simple sansning, dens særlige "indre betin

gelser", nemlig den oplevede kompakthed, ydre lokalisation 

m.v. i sig selv er tilstrækkelige til at begrunde det "onto

logiske spring" frem til den menneskelige psyke eller be

vidsthed, med dens radikalt nye muligheder for genspejling. 

Rub.instein går ud fra, at det, at noget "fremtræder som ob

jekt", også vil sige, at det fremstår som en realitet med 

flere egenskaber end dem, der umiddelbart sanses. Dette kun

ne man dog allerede sige om sensoriske signaler. Det særlige 

ved genstandsiagttagelsen er i virkeligheden for Rubinstein 

givet gennem sproget: 

I virkeligheden karakteriserer sansekvaliteterne tingenes e
genskaber og udgør subjektets viden om disse. De udtrykker 
tingenes egenskaber som en realitet, som ikke kan udtØmmes af 
noget kompleks af egenskaber, som er givet for subjektet. I 
samspillet mellem tingene og mennesket og i tingenes eget 
samspil fremviser hver ting uendeligt mange og stadig nye 
egenskaber og indgår i stadig nye forbindelser og samspil med 
andre ting. (sæ... cit. s. 81). 

Og Rubinstein fortsætter: 

I denne forbindelse er det væsentligt, at sproget indgår i 
menneskets iagttagelse. "Hver ting iagttages som en genstand, 
hvis væsentlige egenskaber fikseres i"det ord, der betegner 
den. Ved hjælp af ordet rummer den iagttagne genstand også et 
indhold som ikke er direkte, sanseligt givet. (loe. eit.). 

på denne baggrund kan det forstås, hvorfor det at erkende et 

fænomen Ilsom objekt" betyder en principiel mulighed for at 

trænge videre til de af tingenes egenskaber, der ikke umid

delbart vekselvirker med sanseorganerne, altså hvad der kan 

kaldes "erkendelse" i egentlig forstand og et grundtræk ved 

det særligt menneskeligt psykiske. 

Sproget spiller en afgØrende rolle her, som det der forbin

der det umiddelbart sansede med objektets ikke direkte san

sede, men væsentlige egenskaber. 
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Ordets betydnings indhold indgår som en komponent i genstands
iagttagelsen og bliver bevidst som selve genstandens betyd 
ningsindhold. o" Derfor fremtræder tingen i iagttagelsen som 
en genstand, der har flere egenskaber end de umiddelbart, 
sanseligt givne. Herigennem og som følge af den histori'ske 
udvikling af selve iagttagelsesgenstandene bliver menneskets 
iagttagelse beriget med et historisk indhold og bliver til en 
historisk kategori. (op. cit. s. 81-82). 

Den grundlæggende generaliserede og stabiliserede betydning, 
som tingen får i den sociale praksis' system. fikseres ved 
hjælp af ordet. Ved ordets hjælp indgår den generaliserede 
viden om genstanden, som er et resultat af den sociale prak
sis, i menneskets iagttagelse. (op. cit. s. 92). 

Vi kunne tilføje: og herved bliver iagttagelsen netop en 

ideel genspejling af omverdenen. 

Rubinstein har altså nu sammenkædet de to bestemmelser, der 

er givet af psykens "gnoseologiske" forbi'ndelse til verden, 

nemlig den, der henviser til, at omverdenen nu fremtræder 

"som objekt", og den, der henviser til, at genspejlingen nu 

er ideel. De mødes i den beskrivelse af iagttagelsen, der på 

den ene side fremhæver, at den iagttagne genstand opleves 

med flere egenskaber end de umiddelbart sansede og på den 

anden side påviser, hvorledes sproget betinger dette. 

Allerede i menneskets genstandsiagttagelse optræder altså 

det særlige menneskeligt psykiske. 

I sproget fikseres genstandenes "væsentlige egenskaber". Men 

da et ord ikke kan angive en uendelighed af egenskaber, er 

det altså ikke den side ved sproget, som Rubinstein her 

fremhæver, der gør det muligt for subjektet at fastholde ob

jektet som konkret og altså uudtømmeligt og foranderligt. 

Den side ved sproget, der her, er fremhævet, viser også kun, 

hvorledes resultatet af erkendelsesprocessen, nemlig frem

dragelsen af fænomenernes væsentlige egenskaber, fikseres, 

ikke hvorledes denne erkendelsesproces forlØber eller over

hovedet er mulig. 
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Den særligt menneskelige bevidsthed, som allerede viser sig 

i genstands iagttagelsen, forklares ved henvisning til spro

get, som fikserer resultaterne af den særligt menneskelige 

erkendelse. Foreløbig har vi ikke bevæget os ud over cirku

lariteterne. 

Rubinstein siger da også selv, at det ikke er i perceptionen 

(genstandsiagttagelsen) selv, at disse særlige menneskelige 

erkendelsesresultater opstår, men derimod i tænkningen. 

OM OVERGANGEN FRA IAGTTAGELSE TIL TÆNKNING 

For at forstå, hvorledes genstandenes væsentlige egenskaber 

erkendes, må vi gå videre fra genstandsiagttagelsen til 

tænkningen. Om nødvendigheden af erkendelsens overgang fra 

iagttagelse til tænkning siger Rubinstein: 

Det objektive, betinget af selve genstanden, og det subjekti
ve, afhængigt af betingelserne for subjektets iagttagelse af 
genstanden, begynder i kraft af den sanselige praksis at bli
ve differentieret allerede i fornemmelsen og iagttagelsen, 
men denne differentiationsproces, der begynder i sanseområ
det, går uvægerligt over i den abstrakte tænknings sfære. 
Denne overgang til den abstrakte tænknings sfære er nØdven
dig, fordi den objektive bestemmelse af fænomenerne først op
nås gennem en udredelse af deres indbyrdes relationer, når 
fænomenerne foreligger i ren form, i deres lovmæssige rela
tioner, dvs. abstraheret fra underordnede biomstændigheder, 
der tilslører fænomenernes væsen. (~. cit. s. 96-97). 

Erkendelsesteoretisk er tænkningen først og fremmest karak

teriseret som en abstraktion, en fremhævelse af fænomenernes 

væsentlige egenskaber, de "indre" egenskaber, der ytrer sig 

som lovmæssige afhængigheder mellem fænomenerne, og en mid

lertidig bortseen fra "tilfældige" ytringer af fænomenet som 

skyldes "biomstændigheder".lO) 

10) 
Det må her erindres, at hvad der er væsentligt ved et ,fæno
men, og hvad der er uvæsentligt, afhænger af, i hvilken rela

forts. 
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Denne abstraktion er fØrst og fremmest et analysearbejde, en 

opdeling af fænomenets forskellige sider og egenskaber. Men 

for en forståelse af den konkrete virkelighed er' denne ana

lyse og abstraktion i sig selv utilstrækkelig. Hertil kræ

ves, at de udskilte egenskaber, væsentlige og uvæsentlige, 

igen anbringes sammen i en syntese. 

Men 

Erkendelsens naturlige mål er at afdække de væsentlige, e
gentlige, indre egenskaber ved tingen. (~. Clt. s. 100). 

Den samlede vej for den videnskabelige tænkning (via abstrak
tion) bestemmes i sidste ende af det konkrete, som er erken
delsens mål. 

Det abstrakte er det, gennem hvilket erkendelsen nØdvendigt 
må gå. Det konkrete er det, som erkendelsen i sidste ende når 
frem til. (op. dt. s. 102). 

Tænkningens bevægelse i sin helhed strækker sig således fra 
den uanalyserede, konkrete virkelighed, der er givet for den 
umiddelbare~ sanselige beskuen, til virkelighedens love, 
fremlagt i den abstrakte tænknings begreber, dvs. til en for
klaring af-den virkelighed, vi lever og virker i. Erkendelsen 
forløber fØlgelig fra beskuelsen til tænkningen og fra tænk
ningen til praksis, til de analyserede og erkendte fænomener, 
som er direkte forbundet med praksis. 

Praksis har på sin side en væsentlig betydning i erkendelses
processen. Verdens erkendelse kan ikke adskilles fra dens 
forandring. Idet praksis forandrer tingene, analyserer den 
dem og fører således frem til en udskillelse af deres væsent
lige egenskaber. (~. dt. s. 101-102). 

For så vidt de væsentlige egenskaber hos et fænomen kan gen

tage sig hos en hel klasse af fænomener, er erkendelsen af 

det væsentlige samtidig en erkendelse af det almene, det, 

der er fælles for mange fænomener. 

Men selvom almengØrelse eller generalisation er et afgøren-

Note 10) fortsat 

tion fænomenet ses. Ethvert konkret fænomen indgår i uende
ligt mange lovmæssige relationer, og hvad der er en væsent
lig, bestemmende egenskab i en relation, kan være uvæsentlig 
i en anden. Dette fremhæves ikke tilstrækkeligt af Rubinstein. 
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de element i tænkningens vej frem til erkendelse af det væ

sentlige, er det ikke uden videre alt alment, der er væsent

ligt. Der kan derfor ikke udledes nogen mekanisk tlgenerali

sationsmetode fl
, hverken for tænkningen i almindelighed eller 

for den videnskabelige tænkning, der leder frem til erken

delse af tingenes væsentlige egenskaber. 

Det betyder ikke, at den rent sanselige analyse og Byntese, 

der leder frem til udskillelse af såkaldte "stærke kende

tegn" ved tingene, og den sammenligning og udskillelse af 

fælles og forskelligt, der sker på den rent empiriske er

kendelses niveau, er uden værdi for erkendelsen. 

Men alene fører disse simple erkendelsesformer ifølge Rubin

stein ikke til erkendelsen af tingenes lovmæssige afhængig

heder og dermed deres indre væsentlige egenskaber. 

OM DEN BEGREBSMÆSSIGE TÆNKNING 

Men hvorledes når vi så frem til erkendelsen af det væsent

lige? Som Rubinstein spørger med Kant: 

Hvordan er teoretisk erkendelse mulig? (op. cit. s. 145). 

Kants eget svar, der henviser til en fornuft forud for al 

sanselig erfaring, kan ikke bruges i en materialistisk lØs

ning på problemet. 

Hvis tankens genspejling af fænomenerne kun var en genspej

ling af deres sanseligt almene, fælles egenskaber, er det 

klart, at den aldrig ville kunne bevæge sig videre til fæno

menernes væsentlige, ikke umiddelbart sanseligt givne egen

skaber. 

Hvis tankens genspejling af det væsentlige ved fænomenerne 

på den anden side var adskilt fra genspejlingen af de kon-
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krete fænomener med deres mangfoldighed af egenskaber ud o

ver selve de væsentlige, ville vejen fra iagttagelsen til 

tænkningen selv være et lukket land for tænkningen. 

Tænkningen ville da være reduceret fra at være en 

tænkning i begreber om tingene til tænkning om begreber ad
skilt fra tingene (loc. cit.). 

Herom siger Rubinstein, idet han kritiserer Berkeleys og 

Husseris forsøg på at lØsrive begrebet og det almene fra en

kelttingene og deres specielle bestemmelse fra henholdsvis 

den subjektive og den objektive idealismes standpunkt: 

Spørgsmålet om relationen mellem det almene og det specielle 
er et grundlæggende spørgsmål såvel i generalisations teorien 
som i hele erkendelsesteorien. At det almene abstraheres i 
det videnskabelige begreb, må ikke betyde, at det løsrives 
fra det specielle. Løsriver man det almene fra det specielle, 
har man samtidig løsrevet det almene begreb fra virkelighe
dens genstande og fænomener. En adskillelse af begreberne fra 
virkelighedens genstande og fænomener, realiseret ved hjælp 
af en adskillelse af det almene fra det specielle, fører u
undgae1igt til. at tænkning i begreber reduceres til tænk
ning over begreber, adskilt fra deres genstand. Den logiske 
slutning af dette er. at selve begrebet reduceres til dets 
bestemmelse. Denne vej fører også uundgåeligt til en formali
stisk opfattelse af begrebstænkningen. Grundlaget for en for
malistisk behandling af tænkningen er en udskiftning af tænk
ningen over virkelighedens genstande og fænomener med en ope
ration med begreber, der er adskilt fra genstandene, og med 
disses definitioner. I realiteten kan tænkning i begreber ik
ke reduceres til tænkning over begreber, idet den først og 
fremmest er en erkendelse af disse begrebers genstande. (op. 
cit. s. 136-137). --

En tankerække, der ikke blot skal reproducere sit eget ud

gangspunkt, men føre til nye konklusioner, må nødvendigvis 

operere med selve genstandene, der omfattes af begreberne i 

tankerækken, og ikke blot begrebernes almene indhold. 

I et deduktivt ræsonnement opererer vi ikke med begreber, der 
er adskilte fra genstandene, men med gens,tandene, objekterne 
bag disse begreber. (op. dt. s. 146). 

Rubinstein illustrerer dette med et geometrisk bevis som ek

sempel, hvor en almen sætning bevises ved hjælp af en geome

trisk t!konstruktion". I en sådan konstruktion optræder ikke 

blot f.eks. en cirkel i almindelighed eller en trekant i al-
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mindelighed, men en bestemt cirkel og en bestemt trekant, 

hvis særlige størrelse, beliggenhed osv. som specielle, men 

i beviset "vilkårlige" egenskaber, er det, der binder cir

klen og trekanten sammen i en streng afhængighed, hvis alme

ne karakter bliver bevist. 

Rubinstein kunne også som eksempler have valgt den type tan

keeksperimenter, som er afgørende for ræsonnementer i fysik

ken, og som kan lede frem til nye almene teorier. Il) 

Om den geometriske konstruktion som et eksempel på et ræson

nement siger Rubinstein: 

11) 

Det er klart, at denne definition af en konstruktion i for
bindelse med vores tese, ifØlge hvilken konstruktion af nye 
objekter og operationer med disse er et væsentligt og nØdven
digt led i et bevis, ikke betyder, at beviset foretages ved 
hjælp af tegning (i stedet for ræsonnementer). Det betyder 
blot, at ræsonnementet er en korrelation af objekter, defi
neret i begreber - men ikke en korrelation af disse begreber 
selv - objekter, som ikke blot har almene kendetegn, der er 
fikseret i definitionen af de tilsvarende begreber, men også 
specielle kendetegn, ved hjælp af hvilke de korrelateres med 
hinanden. 

Indsættelsen af specialbetydningerne, uden hvilke intet bevis 
er muligt, er intet andet end et logisk udtryk for den tese, 
at vi i et teoretisk ræsonnement, hvor vi udleder (deducerer) 
nye sætninger, ræsonnerer i begreber og opererer med disse 
begrebers objekter. Et ræsonnement - selv det mest almene -
er kun muligt, så længe begrebernes almene indhold, der fik-

F.eks. benytter Einstein sig af tankeeksperimenter med ure og 
iagttagere i bevægelse som et led i beviset for den specielle 
relativitetsteori. Og Bohr og Einstein benyttede sig af tan
keeksperimenter i deres berømte diskussioner om kvantemeka
nikken på Solvay-konferencerne i 1927 og 1930. 

Se henholdsvis 

A. Einstein: Zur E1ektrodynamik bewegter Korper. Annalen 
der Physik, 17, 1905; On the e1ectrodynamics af maving 
bodies. I: A:-Einstein et. al.: The principle of relati
vity. Methuen/Dover, 1923/?:-

N. Bohr: Atomfysik og menneskelig erkendelse. København: 
J.H. Schultz, 1957, s. 55 71. 
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seres i tilsvarende definitioner, ikke isoleres fra de speci
elle bestemmelser af de tilsvarende objekter. 

så snart denne forbindelse brydes, afbrydes også enhver mu
lighed for ræsonnement, bevis, teoretisk erkendelse, i hvil
ken tankens bevægelse fører til erkendelse af dens objekt. 
Muligheden for at udlede nye erkendelser ligger netop i en u
brudt forbindelse mellem tanken og dens objekt. (op. cit. 
s. 146-147). -- -

Med denne bestemmelse af tænkningen som genspejlende både 

objekternes almene og deres specielle egenskaber har Rubin

stein ikke blot angivet, hvorledes han forklarer den teore

tiske erkendelses mulighed via bevis og ræsonnement, men i 

princippet også forsØgt at angive, hvorledes den empiriske 

erkendelse er mulig, dvs. hvorledes erkendelsen går fra i

agttagelsen videre til den tankemæssige, begrebslige gen

spejling af det iagttagnes væsentlige egenskaber, idet 

den teoretiske tænkning blot adskiller sig fra den empiriske 
erkendelse ved analysens dybdegrad. Den teoretiske tænkning 
erkender virkelighedens ting og fænomener på principielt sam
me måde som den empiriske viden. på et bestemt trin af analy
sen går den empiriske viden lovmæssigt over i den teoretiske. 

Al teoretisk tænkning begynder med en analyse af empiriske 
data og når frem til en reproduktion af disse i analyseret 
form og dermed til en forklaring af dem. 

Spørgsmålet om, hvorfor resultatet af teoretiske slutninger 
svarer til empiriske data i deres saglige og ikke-mystifice
rede udtryk, er et spørgsmål om, hvordan den konkrete virke
lighed, efter at den er analyseret og fremstillet i abstrakte 
bestemmelser, reproduceres tankemæssigt under opstigningen 
fra det abstrakte til det konkrete (~. cit. s. 151-152). 

Men er denne enhed af det almene og det specielle, som Ru

binstein angiver, nu nok til, at vi i princippet kan forstå, 

hvorledes erkendelsen bevæger sig fra den sansemæssige er

faring til den begrebsmæssige genspejling af det væsentlige? 

OM DEN BEGREBSMÆSSIGE ERKENDELSES KONKRETE OBJEKTER 

Rubinstein har i sine ovenfor refererede ræsonnementer og i 

eksemplet med den geometriske konstruktion vist, hvorledes 
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en uddybelse og almengØreIse af erkendelsen kan foregå i den 

begrebsmæssige tænkning, idet han fremhæver det afgørende i, 

at begreberne både genspejler objekternes almene og speciel

le bestemmelser. 

Imidlertid er det påfaldende, at eksemplerne, f.eks. det 

geometriske, kun omfatter objekter, som allerede er "almen

gjorte", abstraherede fra deres uendelighed af tlbiomstændig

heder" . 

Trekanter, cirkler osv. er allerede abstrakte former, og de

res ukonkrete" intera'ktion i en tegning eller konstruktion 

er netop ikke en vekselvirkning mellem konkrete objekter, 

men derimod abstrakte former, der er sammenbragt i en situa

tion bestemt ved et endeligt sæt sammenkædende specielle be

stemmelser. Bevægelsen fra det empiriske til det væsentlige, 

almene er allerede foretaget i eksemplerne, og netop foreta

get ved den sproglige, begrebslige definition af f.eks. tre

kant, cirkel osv. 

Eksemplerne omhandler de allerede i sproget fikserede resul

tater af de praktiske, samfundsmæssige erfaringer, mens det 

netop var tænkningen som en proces, der betingede disse re

sultater, som der blev spurgt efter. 

Rubinstein prøver at løse problemet ved at hævde, at der ik

ke er principiel forskel på den "empiriske" og den "teoreti 

ske" erkendelse, og mener åbenbart, at han ved sine eksem

pler også har illustreret den empiriske erkendelse. 

Men enten har han uret i denne påstand, og har i så fald ik

ke forklaret den "empiriske" erkendelse. Eller også har han 

ret, og så må vi drage den konklusion, at han i virkelighe

den heller ikke har kunnet forklare den "teoretiske" erken

delse; thi selve den almengørende proces, selve abstraktio

nen fra uendeligheden af "uvæsentlige biomstændigheder" er i 

intet tilfælde forklaret, men blot forudsat. 
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Sproget har allerede gjort sin pligt i eksemplerne, nemlig 

at trække den erkendelsesmæssige relation mellem subjekt og 

objekt op på det ideelle plan (jfr. figur 1), hvor objektet 

er givet ved flere bestemmelser end de umiddelbart sansede 

og dermed "som objekt". 

Men hvilket særpræg ved forholdet til de virkelige konkrete 

objekter, der omvendt betinger denne opstigning til det 

sproglige, ideelle, forklares ikke. 

Som vi skal se, hænger dette sammen med Rubinsteins manglen

de forståelse af, hvad det vil sige at forholde sig til, 

genspejle et objekt som "konkret objekt". Rubinstein identi

ficerer fejlagtigt det konkrete objekt med det almene objekt 

med specielle bestemmelser. 

Men nok så mange specielle bestemmelser er ikke tilstrække

ligt til at producere et virkeligt konkret objekt. 

Og det er fØrst i det øjeblik at subjektet forholder sig til 

objektet som et virkeligt konkret objekt, at abstraktionen 

af objektets egentlige almene, væsentlige træk kan foregå, 

at den mekanisk-empiriske generalisation kan overskrides. 

Lad os tage et simpelt eksempel! Vi kan umiddelbart iagtta

ge, at når det er meget koldt, kommer der is på vandet, og 

når det bliver varmt, forsvinder isen igen. Vi kan også se, 

at der kommer is på ruden, når det er koldt. Umiddelbart kan 

vi ikke i nogen af de to tilfælde se, hvorfra isen kommer. 

Der er ikke noget specielt fælles kendetegn ved vand i dets 

luftform, væskeform og faste form, der alene får os til at 

sammenholde, korrellere, netop disse tre fænomener. 

Hvis vi imidlertid indeslutter noget vand i en beholder, kan 

vi nu iagttage, at det forsvinder ved stærk kulde, og at der 

istedet kommer is. Ved opvarmning forsvinder isen, og der 

kommer vand igen. Ved at sammenligne med en tom beholder ser 
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vi, at det ikke er kulden alene, der laver isen. Der skal 

også være vand til stede. Og omvendt laver varmen ikke selv 

vand, uden isens tilstedeværelse. 

Vi kan altså umiddelbart konstatere, at Vand + Kulde = Is, 

og at Is + Varme = Vand, hvor det, der sammenknytte r de to 

sider af lighedstegnet, er nærhed i tid og sted. Tiden og 

stedet er her det vilkårligt specielle, der sammenknytter 

fænomenerne i en almen afhængighed. Denne afhængighed eller 

regelmæssighed i naturen kan konstateres "rent empirisk" og 

kan genspejles subjektivt som en associativ forbindelse mel

lem sansede kvaliteter. 

Således beskrevet fører iagttagelsen imidlertid ikke videre 

til den teoretiske erkendelse, til en begrebsmæssig genspej

ling af mere væsentlige og "bagvedliggende" egenskaber ved 

det iagttagne end det umiddelbart sansede. 

Det er fØrst i det øjeblik, at vandet og isen sammenknytte s 

i en dybere identitet end den steds lige og tidslige nærhed, 

at forandringen fra vandets tilstedeværelse til isens kan 

anskues som en proces, en forandring af egenskaber ved den 

samme materie forårsaget af forandrede betingelser. Først 

derefter kan erkendelsen nu søge de væsentlige egenskaber 

ved vandet, der er identiske i dets væske- og dets faste 

form, og som forklarer, hvorfor det antager forskellig form 

under forskellige temperaturbetingelser. Samtidig hermed af

dækkes også et dybere lag i betingelsernes egenskaber. Var

men og kulden forstås nu også i deres identitet som energi

form og i deres kvantitative forskellighed. 

Væskeformen og den faste form, varmen og kulden, er nu i 

forhold til de nyafdækkede væsentlige bestemmelser, nemlig 

vandets molekylestruktur og temperaturens energinatur, ble

vet specielle bestemmelser, der så at sige er oplØst i eller 

reduceret til et produkt af mere almene bestemmelser. 
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Men det er vigtigt at erindre, at vejen fra de specielle be

stemmelser til de mere almene, væsentlige gik via en erken

delse af vandets og isens helt fundamentale materielle iden

titet. Inden vi erkendte, hvad der var det identiske i pro

cessen måtte vi erkende, at der var tale om en identitet, at 

det var det samme stykke materie, vi havde med at gøre gan

ske uanset dets egenskaber. 

Det almene og væsentlige i det iagttagne erkendes ikke ved 

en sammenfatning af det specielle, særegne, men ved erken

delsen af forandring som en enhed af identitet og for

skel. 12 ) 

Lad os tage et andet velkendt eksempel: Nemlig Mendels for

søg med krydsning af bØnnearter, igen i en forenklet og no

get skematiseret udgave. 

Udgangspunktet var forekomsten af to varianter af den samme 

bØnneart, en med egenskaben A og en med egenskaben B. Begge 

let iagttagelige egenskaber, der ikke kan forveksles. 

Når en plante med egenskaben A krydses med en plante med e

genskaben B, vil alle planter i afkommet nu have egenskaben 

12) Eksemplet er noget forenklet, idet man ikke umiddelbart her
fra ledes til en teori om molekyler, dvs. vandet som beståen
de af (relativt) uforanderlige mindstedele i forskellig ind
byrdes forbindelse, skønt de gamle grækere Leukippos, Demo
krit, Epikur og romeren Lucretius vel ikke havde meget mere 
at gå ud fra. Først studiet af luftarterne og deres kemiske 
forbindelser i numerisk simple (dvs. små heltallige) rumfangs
forhold ledte frem til den moderne forståelse af atomer og mo
lekyler. 
Eksemplet er valgt pe grund af dets enkelhed. Mere realisti
ske, men formelt analoge, eksempler kunne have taget udgangs
punkt i middelalderens tro på. at fluer skabtes af gødning 
plus varme. at mus skabtes af gamle klude plus ost eller brød 
osv. Først sent. gennem eksperimentel fastholdelse og isole
ring af den konkrete materie i forvandling, opdagedes de e
gentlige sammenhænge sammenfattet i konklusionen "omne vivum 
ex ova" (alt levende kommer af æg). 
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A og ikke i nogen iagttagelig henseende adskille sig fra ik

ke krydsede planter. Hvis de krydses med ikke-krydsede plan

ter med egenskaben A, vil hele afkommet igen have egenskaben 

A. 

Hvis imidlertid de krydsede A-planter (altså fØrste kryds

ningsgeneration) krydses indbyrdes, vil i gennemsnit tre 

fjerdedele af afkommet igen være A-planter, mens en fjerde

del vil være B-planter. Hvis første generations krydsnings

planter krydses med B-planter, vil i gennemsnit halvdelen af 

afkommet være A-planter og halvdelen B-planter. 

Hvis disse sidstnævnte anden generations A-planter krydses 

indbyrdes, vil deres afkom fordele sig ligesom første kryds

ningsgenerations afkom med tre fjerdedele A-planter og en 

fjerdedel B-planter. 

Hvis B-planter krydses indbyrdes, vil hele afkommet være B

planter. 

Som bekendt kan udfaldet af disse krydsningsforsøg forkla

res, hvis det antages, at hver plante har modtaget et arve

anlæg fra hver af sine "forældre", at der findes to slags 

arv.eanlæg (a og b), hvis kombination bestemmer plantens type 

(således at aa og ab giver A-planter og bb B-planter), og at 

planten med lige stor sandsynlighed igen afleverer enten det 

ene eller det andet af sine to anlæg til hvert af sine af

kom. De ukrydsede planter har da været henholdsvis (aa) og 

(bb), og første krydsningsgeneration har alle været (ab). 

Den iagttagne variation forklares altså ved forekomsten af 

to typer uforanderlige arveanlæg (som på Mendels tid ikke 

kunne iagttages direkte), der gives videre til afkommet ef

ter et uforanderligt sandsynlighedsmønster. Alene den varia

tion, der sker ved parringen, forklarer da den iagttagne va

riation i afkomsgenerationerne. I den forstand repræsenterer 

arveanlæggene og det konstante sandsynlighedsmønster dybere-



- 192 -

liggende egenskaber end de iagttagne typer, selvom arvean

læggene ikke selv kan iagttages. 

Ud fra et kendskab til en plantes arveanlæg kan vi i alle 

tilfældene udlede dens type. Det modsatte kan kun gøres for 

B-planternes vedkommende. 

Det særligt interessante ved dette eksempel i nærværende 

sammenhæng er imidlertid, at forsøgene ikke kunne have fØrt 

til opdagelsen af arveanlæggene og af de eksakte love for 

deres videregive Ise og for deres bestemmelse af plantens ty

pe, hvis der under forsøgene alene var holdt rede på plan

ternes type, som de kunne iagttages. Ud over at der blev 

skelnet mellem planter med forskelligt udseende, måtte plan

ter med forskellige ophav også holdes adskilt, skønt de ikke 

udviste nogen forskelle. 

Hvis der var blevet byttet om på planter fra et bed med u

krydsede A-planter og fra et bed med første krydsningsgene

rations A-planter, ville dette ikke kunne konstateres på et 

tidspunkt, hvor lovene for arveanlæggene endnu ikke var 

kendt. Ingen konstante iagttagelige kendetegn, men kun plan

ternes identitet med sig selv som enkeltting, kombineret med 

en viden om, at ingen byttede om på planterne, muliggjorde 

det at erkende de væsentlige egenskaber, der bestemte plan

ternes type. 

Hvis notaterne, der fortalte, hvilke planter der var afkom 

efter hvilke, forsvandt eller blev glemt, ville forsØget og

så være endt resultatløst. 

Notaterne må henvise til planterne via deres bedes place

ring. Planternes egne kendetegn er ikke tilstrækkelige til 

at oplyse om deres genetiske forbindelse til andre planter. 

De genetiske forbindelser må altså konstateres og fastholdes 

på samme måde som planternes identitet med sig selv som en 

realitet, der ikke fremgår alene af det umiddelbart iagttag

ne. 
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Enkelttingens identitet med sig selv og de genetiske forbin

delser angiver nogle objektive realiteter, en objektiv 

struktur af ubrudte forbindelseslinier over tiden, som ikke 

kan reduceres til identitet af en nok så lang opremsning af 

nok så specielle eller særegne egenskaber. !tOet enkel te" som 

filosofisk kategori kan ikke opløses i et produkt af almen

heder eller særegenheder. 

For tankeeksperimentet og for det deduktive ræsonnement er 

det, som Rubinstein påpeger, afgØrende, at det almene og det 

specielle eller særegne ved objekterne ikke løsrives. Men 

for det empiriske eksperiment og for den empiriske iagtta

gelses mulighed for at gå over i den teoretiske erkendelse, 

er det endvidere nødvendigt, at der er en ubrydelig forbin

delse mellem det enkelte på den ene side, og de særegne og 

almene bestemmelser på den anden side. 

Når Rubinstein blot adskiller den teoretiske og den empiri

ske erkendelse ved "analysens dybdegrad" (Væren og bevidst

hed, s. 151), er der den sandhed heri, at også i tankeekspe

rimentet spiller enkelttingenes identitet med sig selv en 

rolle, og ikke blot summen af deres egenskaber,l3) Imidler

tid får man det indtryk ved læsningen af Rubinsteins overve

jelser over nØdvendigheden af 

en ubrudt forbindelse mellem tanken og dens objekt (op. 
dt. s. 147), 

at der med "objektet" først og fremmest tænkes på objektets 

specielle bestemmelser og ikke på det som tillige en enkelt

ting, et "partikularium". Ganske vist siger Rubinstein, at 

13) 

Tingenes og fænomenernes almene egenskaber erkendes allerede 
i fornemmelsen og i iagttagelsen, men kun i tænkningen frem
træder det almene som sådan - i sit forhold til det enkelte 
(op. cit. s. 96). 

se f.eks. igen Bohrs diskussion med Einstein. 
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Men termerne det "enkelte" og det "specielle" eller "sær

egne" bruges i flæng og tilsyneladende i betydningen "det 

specielle", det ikke-almene, det uvæsentlige, ikke-nødvendi

ge, tilfældige. 

Da fornemmelsens og iagttagelsens objekt er den objektive 
virkelighed, er det klart, at der fØrst og fremmest gælder, 
at der i selve objektet indgår både det enestående og det 
almene, både det tilfældige .9.& det nØdvendige, bådefænomenet 
3[ essensen (dvs. væsensindholdet i fænomenet). Det er endvi
dere klart, at det er umuligt at adskille fænomen og væsen, 
det enkelte og det almene. det tilfældige og det nØdvendige, 
således som det på metafysisk vis gøres, uår man til fornem
melsen og iagttagelsen kun henfører fænomenet (løsrevet fra 
essensen), det enkelte (lØsrevet fra det almene), det tilfæl
dige (løsrevet fra det nødvendige) . ... Det går ikke an blot 
at henfØre alt det uvæsentlige til det sanselige og alt det 
væsentlige til tænkningen. (op. cit. s. 95, min korrigerede 
oversættelse). - --

De foregående overvejelser er ikke i modstrid med, hvad Ru

binstein her udtrykker. Blot lader det til, at Rubinstein 

ikke er opmærksom på den principielle skelnen mellem på den 

ene side det "enkeltelt og "partikulære" som den kategori, 

hvori enhver ting er identisk med sig selv, men forskellig 

fra enhver anden, og på den anden side det "specielle, "sær

egne" eller "tilfældige", som den kategori, hvori ting, der 

er identiske med hensyn til en given væsentlig egenskab, kan 

være identiske eller forskellige. 

I hvert fald gør Rubinstein ikke opmærksom på den forskel, 

disse kategorier spiller i erkendelsen. 

Mens tingenes specielle egenskaber kan iagttages umiddelbart 

(ikke alle specielle egenskaber, naturligvis), har vi netop 

set et par eksempler på, at tingenes "individuelle" (singu

lære, partikulære) identitet, og i snæver forbindelse hermed 

deres genetiske forbindelser, ikke er entydigt forbundet med 

sansede egenskaber" men er en objektiv realitet, der må er

kendes ud over, omend ikke uafhængigt af, tingenes sansede 

egenskaber. 
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Hvis vi med det "enestående" mener det "enkelte", er det 

derfor mildt sagt et "understatement", når Rubinstein siger: 

Trods den udbredte forestilling om, at sanseerkendelse er er
kendelse af det enestående og ikke af det almene. forholder 
det sig i virkeligheden på følgende måde: 

a) Det enestående bestemmes ikke udelukkende ved direkte 
sanseerkendelse, 

b) Sanseerkendelsen må nØdvendigvis besidde en vis grad af 
almenhed, idet allerede dyret ikke ville kunne tilpasse 
sig de skiftende livsbetingelser, hvis dets sanseerken
deise ikke blev generaliseret. 

(ER- cit. s. 95-96). 

Spørgsmålet er snarere, om det enestående overhovedet kan 

bestemmes "ved direkte sanseerkendelse" , og om dyre't netop 

ikke mangler evnen til at genspejle det egentligt almene, 

væsentlige ved fænomenerne, fordi det ikke evner at genspej

le det "enkelte", men derimod er fanget i det "sanseligt al

mene", det "generaliserede specielle".14) 

r.1ens det "almene" og det "særegne" er relative bestemmelser 

i den forstand, at hvad der på et niveau af erkendelsen er 

alment, på et højere niveau kan være særegent, og hvad der 

er særegent, kan oplØses i produkt af almenheder, så er be

stemmelserne alment kontra enkelt absolutte. 

Når Rubinstein derfor taler om "springet!!, overgangen til de 

psykiske fænomener, idet den genspejlede stimulis "fremtræ

der som objekt fl (~. cit. s. 12) I kan vi netop forstå denne 

overgang som en sådan diskontinuitet, hvis den nye "kvali

tet", der genspejles ved stimulussen, nu er den individuel

le, partikulære identitet af den påVirkende genstand. I det

te øjeblik får subjektet nemlig mulighed for at genspejle 

den identitet bag de iagttagne forskelle, der gør, at de kan 

genspejles som forandringer af den samme materie under for-

14) Jfr. diskussionen heraf i kapitel 110m kognitivismen. 
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skellige betingelser, og dermed visende hen til de "bagved

liggende" væsentlige egenskaber. 15 ) 

De "b~gvedliggende" egenskaber kan også igen ses som betin

gede og ytringer af endnu dybereliggende egenskaber. Det er 

altså ikke ved, 'at "det væsentlige" pludselig kan erkendes t 

at det menneskeligt psykiske opstår. Det er derimod ved en 

principielt ny forbindelse mellem subjekt og objekt, et er

kendelsesmæssigt håndtag i tingene, en IIbegribelse" af den 

genstand, der undersØges, på samme måde som mennesket med 

sin ene hånd kan fastholde den genstand, som det bearbejder 

med den anden. 

så længe subjektet kun har et sanseligt-kategorialt forhold 

til objektet, kan det ikke opleve objektet som konkret. De 

sansede egenskaber ved genstanden behØver da ikke at stå i 

noget fast forhold til dens andre egenskaber. Nogle genstan

de med de givne sansede egenskaber kan have visse øvrige e

genskaber, andre genstande med de givne sansede egenskaber 

kan have helt andre øvrige egenskaber. Men en fastholdt par

tikulær ting har en uendelig, men dog ganske bestemt mængde 

øvrige egenskaber, selvom de aldrig kan erkendes udtømmende. 

Denne entydige forbindelse mellem enkelttingen og dens egen

skaber betyder, at "det enkelte" bliver en port til objek

tets uendelighed af egenskaber, bliver den erkendelsesmæssi

ge repræsentant for objektets konkrethed. 

Skeptikere, hvad angår disse ræsonnementer, kunne måske ind

vende, at "det enkelte H blot er et ekstremt tilfælde af det 

specielle eller særegne, nemlig så mange bestemmelser til et 

objekt, at de kun passer på dette ene. De ville få støtte i 

15) De sanseligt iagttagne egenskaber behøver ikke at være "uvæ
sentlige", jfr. at "væsentlighed!! også er en relativ bestem
melse i forhold til objektets betingende forbindelser. 
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deres indvending i den dagligdags erfaring, at vi altid vil 

kunne finde forskelle på givne enkeltting, og hvis ikke, kan 

vi altid forsyne dem med forskellige mærker, tegn OSV., 

hvorefter de kan identificeres entydigt ved deres specielle 

kendetegn. 

I forsøget med krydsning af bønneplanter kunne vi have note

ret os antallet af planternes blade, målt deres højde OSV., 

indtil vi havde et individuelt kendetegn for hver enkelt, 

eller vi kunne simpelthen have fæstnet et nummerskilt til 

hver eller klippet et hulmØnster i et blad på hver plante, 

ligesom når bonden klipper sine køer i øret. Ved hjælp af de 

specielle kendetegn kunne vi nu have holdt lige så godt rede 

på vores forsØg, som ved at holde planterne adskilt i for

skellige bede. 16 ) 

Vi har således i det omtalte forsØg etableret en entydig 

forbindelse mellem planternes individuelle identitet og de

res specielle kendetegn. 

Alligevel er planternes individuelle identitet ikke det sam

me som deres specielle kendetegn. 

På en anden planteskole eller i en anden klosterhave kan der 

være et tilsvarende krydsningsforsØg i gang, hvor en eller 

flere af planterne har de samme specielle kendetegn, som en 

eller flere af dem i vort krydsningsforsøg, men alligevel 

har andre arveanlæg. 

Hvis disse planter blev forbyttet, ville forsØget ikke få 

samme udfald, og vi ville ikke flnde lovene for arveanlæg

gene. 

16) For ræsonnementets skyld må vi naturligvis antage, at vi har 
bestøvningen lige fuldt under kontrol i begge tilfælde. 
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Vi kunne yderligere sikre os ved at give alle planterne et 

ekstra mærke, der skulle adskille dem fra andre krydsnings

forsøg. Men der ville altid kunne laves kopier af disse mær

ker også osv. osv. 

Det, der sikrer os i sidste ende, er ikke planternes kende

tegn som sådan, men derimod selve den realitet, at de ikke 

forbyttes. 

Hvis planternes specielle kendetegn i forsØget blev foran

dret eller forbyttet indbyrdes, ville forsØget naturligvis 

også kunne give et andet resultat. 

Hvis vi imidlertid alene identificerede en plante ved dens 

specielle kendetegn, ville påstanden om, at kendetegnet var 

forandret, eller at to k.endetegn var forbyttet, være en 

selvmodsigelse. Hvorledes ville vi kunne hævde, at den samme 

plante nu havde et andet kendetegn end før, hvis vi ikke 

kunne forklare, hvad vi mente med "samme· j uden at henvise 

til kendetegnets identitet? 

Når et forsøg som det omtalte kan gennemfØres med held ved 

hjælp af planternes speCielle kendetegn, er det ikke blot, 

fordi vi har holdt orden på kendetegnene, men fordi vi ved 

at holde orden på kendetegnene og ved at låse døren til 

drivhuset om natten har holdt orden på planterne selv, på 

selve objekterne for forsøget. 

Når Rubinstein beskriver erkendelsens bevægelse som gående 

fra det konkrete til det abstrakte og tilbage til det kon

krete, må det altså tilføjes, at erkendelsen allerede må ha

ve bevæget sig op eller frem til det konkrete, repræsenteret 

ved enkelttingen eller enkeltfænomenet, fra det sanseligt 

almene eller abstrakte, således at erkendelsens samlede be

vægelse altså bliver: sanseligt abstrakt - individuelt kon

kret - abstrakt væsentligt - konkret. 
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Det afgørende "spring" til det menneskeligt psykiske, til 

det gnoseologiske, hvor påvirkningen fremtræder "som ob

jekt", sker i første trins bevægelse fra det abstrakte til 

det konkrete. 17 ) 

De to gennemgåede eksempler har været specielle ved at om

handle en videnskabelig naturerkendelse. 

Fordelen har været, at eksemplerne er almindeligt kendte, 

velbeskrevne, og deres erkendelsesmæssige resultater utvivl

somme. 

Som det siden skal vises, har ræsonnementerne imidlertid og

så gyldighed for den mere praktiske erkendelse. 

Allerede de første mennesker har kunnet trænge bag sansefor

nemmelsernes varianser og invarianser og kunnet lære af tin

genes forandringer under forandrede betingelser og af deres 

forvandling ved bearbejdning. 

Den videnskabelige erkendelse har først sent kunnet videre

føre denne praktiske erkendeform i det egentligt videnskabe

lige eksperiment. 

Det lykkedes altså ikke for Rubinstein at forklare almengø

relsen som proces. Som vi så, illustrerede hans eksempler 

kun projektionen af de virkelige processer på de allerede 

almengjorte sprogbetydningers felt. Hele tankeprocessen fo-

17) At dyret og det helt spæde barn endnu ikke har gjort dette 
"spring", mangler endnu at blive påvist. Ligeledes mangler 
det at blive undersØgt, hvorledes den kvalitative overgang 
til den gnoseologiske forbindelses opståen kan forstås kvan
titativt som en udvikling, der finder sted under givne betin
gelser. Disse spørgsmål vendes der tilbage til. 
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regår hos Rubinstein allerede på det ideelle plan. Selve de 

konkrete genstande, som erkendelsesvirksomheden og dens red

skaber: sprog og begreber, retter sig imod, er elimineret af 

processen. 

Henvisningen til det ideelle som det fællesmenneskelige, 

samfundsskabte osv. er kun en henvisning til erkendelsespro

cessens resultater og har derfor ikke en reelt konstitueren

de funktion i Rubinsteins teori, men derimod en rent epifæ

nomenal i forhold til processen og en rent apriorisk-katego

rial i forhold til teoriens grundbegreber. 18 ) 

18) Vi kan altså konkludere, at Rubinstein tildeler begreberne og 
sproget to adskilte funktioner i konstitueringen af tænknin
gen. Begreberne skal ved at forbinde det almene med det sær
egne tilfælde så at sige formidle deres forbindelse og derved 
forklare selve almengøreisen som proces. Sproget skal dernæst 
være den form, hvori resultatet af almengØrelsen fikseres. 

Begreber henføres først og fremmest til kategoriparret sub
jekt/objekt, eller til erkendelsesgenstandens fremtræden "som 
objekt", og det understreges, at begrebet ikke kan løsrives 
fra sit ·objekt. Sproget henføres derimod først og fremmest 
til kategoriparret ideelt/materielt og optræder som en ydre 
og indre betingelse for erkendelsen "som ideel!!. 

Begrebets psykologiske funktion består først og fremmest i 
dets almengøre Ise af erfaringer med objektet. Sprogets psyko
logiske funktion består derimod i at fiksere den almengjorte 
erfarings resultater i form af samfundsmæssig viden, give er
faringen ideel form. 

Sprogets relation til erkendelsesobjekterne og begrebernes 
samfundsmæssige grundlag ignoreres derimod på de.t nærmeste, 
og forbindelsen mellem sprog og begreber behandles svarende 
hertil påfaldende forsigtigt. 

I "Grundlagen der allgemeinen Psychologie" (Berlin (DDR): 
Volk und Wissen, 1971 (russisk udgave 1946», der er et tid
ligere arbejde end "Væren og bevidsthed", sætter Rubinstein 
imidlertid sprog og begreber i forbindelse med hinanden mere 
ud trykkeligt : 

Den form, som begrebet eksisterer i, er ordet. (Grund
lagen der allgemeinen Psychologie, s. 432; dette-og-de 
fØlgende citater i min oversættelse). 

forts. 
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Rubinsteins standpunkt kommer derved til at fremtræde helt 

dualistisk, hvilket vel blot er en logisk følge af oprinde

ligt at forstå transformationen fra de objektive, materielle 

påvirkninger til den subjektive ideelle genspejling ud fra 

de "indre" betingelser. 19 ) 

Note 18) fortsat 

19) 

I to store kapitler om henholdsvis tænkning og sprog udredes 
de gensidige forbindelser mellem sprog og begreber. 

Men igen fremhæves fØrst og fremmest den almengørende side 
ved både begreber og ord: 

Ordet udtrykker altså ikke så meget en betegnelse som 
snarere en egenskab ved genstanden. (~ cit. s. 492), 

Ordet udtrykker en almengøre Ise, for så vidt det er be
grebets, tankens, eksistensform. (~. cit. s. 507). (Se 
også~. cit. s. 431, 440, 4S0f, 481). 

Det siges ganske vist, at 

Alligevel er det nØdvendigt for et ægte begrebs almen
hed, at det i en enhed rummer det almene sammen med det 
særlige og det enkelte og heri fremhæver det væsentlige. 
(.2.2' dt. 451). 

Men dette sker alene ved begrebets forbindelse til det sanse
lige: 

Derfor må det [begrebet}, uden at bryde med forestillin
gens sanselige anskuelighed, overskride dennes grænser. 
(loc. dt.). 

Det abstrakte begreb genspejler det almene, men det al
mene udtømmer aldrig det særlige og det enkelte; dette 
sidste bliver genspejlet i billedet. (op. dt. s. 457). 

Ordet står ikke i et direkte henvisende forhold til genstan
den og kan således ikke direkte betegne en realitet: 

Ordets sammenhæng med sin genstand er grundlæggende og 
bestemmende for dets betydning. Men denne forbindelse er 
ikke umiddelbar, men formidlet, nemlig gennem ordets al-

forts. 

Uden at påstå, at Rubinstein er cartesianer, ser man dog her 
den samme forbindelse mellem mekanicisme og dualisme som hos 
Descartes . 
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Det lykkedes derfor heller ikke for Rubinstein at definere 

det psykiskes plads i den almene sammenhæng i den materielle 
verdens ~ænomener (Væren og bevidsthed, s. 9) 

på en sådan måde, at dette psykiske blev bestemt tilstræk

keligt konkret og specifikt til at tjene som udgangspunkt 

for en empirisk psykologisk videnskab. 

Note 18) fortsat 

mengjorte semantiske indhold, gennem begrebet eller bil
ledet. (~. cit. s. 510). 

Ordets genstandsmæssige tilknytning realiseres gennem 
dets betydning. Henvisningen til ordets genstandsmæssige 
tilknytning er ikke andet end et begyndelsestrin i opda
gelsen af dets betydning, som endnu ikke er tilstrække
lig almengjort til at blive inddraget i et vilkårligt 
begrebssystems relativt selvstændige, specielle begrebs
kontekst og blive løst fra de tilfældige forbindelser, 
som betydningens almengjorte indhold i et konkret til
fælde plejer at være givet i. (~. cit. s. 511). 

Ordets forbindelse til en genstand er altså af tilfældig ka
rakter. Ordets betydning er givet ved den begrebslige kon
tekst. Som et Ubegyndelsestrin", et udgangspunkt for bestem
melsen af et begrebs og dermed et ords betydning, er det kon
krete tilfælde dog nØdvendigt: 

I virkeligheden må man for at afslØre et begrebs betyd
ning frem for alt fastslå dets genstandsmæssige tilknyt
ning, og til dette formål må man fastslå det begrebslige 
indhold af den tilsvarende sanseligt givne genstand. 
(~. cit.). 

Det konkrete tilfælde har ikke nogen egentlig "konstitueren
de" betydning for :begrebet eller for ordbetydningen, og i den 
udstrækning det spiller en rolle som et "begyndelsestrin •.. , 
som endnu ikke er tilstrækkeligt almengjort" er det alene som 
"sanseligt givet", altså i iagttagelsen eller forestillingen, 
og ikke i sin egentlige konkrethed. 

I "Væren og bevidsthed H ser det ud til, at begrebets forbin
delse til enkelttilfældet tildeles en noget større rolle, 
f.eks. i eksemplet med den geometriske konstruktion. Dette 
kommer i en vis modsætning til, at det fastholdes, at ordbe
tydninger er rent almene. Måske er det grunden til, at for
holdet mellem ord og begreber behandles så forsigtigt i t!Væ
ren og bevids thed ti • -

Eller måske skyldes det, at Rubinstein har svært ved at for
klare, hvilken rolle sproget spiller for begreberne, idet 
sproget alene fikserer resultatet af den begrebslige erken
delse, og gør dette resultat til almentmenneskelig ejendom. 


